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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
Met de komst van het Nationaal Programma Ouderenzorg worden van de zijde van de 
Rijksoverheid via ZonMw gelden geïnvesteerd in de verbetering van de zorg voor ouderen in 
een kwetsbare positie (75+ers met multi-morbiditeit). 
Van alle kanten wordt benadrukt dat de klanten – de mensen voor wie de zorg bestemd is – 
dienen mee te kijken en betrokken te worden bij de ontwikkeling en uitvoering van 
zorgvernieuwingsprojecten.  
Binnen het Huis voor de Zorg, één van de netwerkpartners van ACZIO, is een methodiek 
ontwikkeld om de monitoring van projecten vanuit ouderenperspectief vorm te geven. Het 
doelgroep-panel vormt daarin een zeer belangrijk instrument om vanuit ouderenperspectief te 
bezien hoe het NPO-programma in deze regio wordt ontwikkeld en hoe de uitvoering van 
gehonoreerde zorgvernieuwingsprojecten ter hand wordt genomen. Bij het monitoren van de 
ontwikkeling van het NPO-programma en de uitvoering van de projecten is nauw samengewerkt 
met de drie ouderenbonden in Limburg, namelijk de KBO, het PCOB en de ANBO. 
 
Gedurende drie jaar zijn leden van het doelgroep-panel NPO betrokken geweest bij het 
transitieproject ZEN. Het project ZEN is een deelproject van Transitieproject 4 (TP 4), en valt 
onder de kortdurende kleinschalige experimenten van het NPO-programma.  
Het TP 4 project omvat drie deelprojecten, waarvan activiteiten in verschillende regio’s in Zuid-
Limburg worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze deelprojecten betreffen 
ZEN, Teletechnologische ondersteuning voor zorg en welzijn, en Voor Elkaar in Parkstad. 
Centrale vraagstelling van het TP4 project is: hoe kunnen ouderen in een kwetsbare positie 
ondersteund worden in hun functioneren, opdat zij zo lang mogelijk een zelfstandig bestaan 
kunnen leiden, een hoge kwaliteit van leven ervaren en naar behoefte kunnen participeren in de 
samenleving. TP4 richt zich op het ontwikkelen van een steun- en zorgsysteem waarin de 
oudere geactiveerd en ondersteund wordt, en waar niet het huidige zorgaanbod voor ouderen 
richtinggevend is maar de behoeften en mogelijkheden van ouderen zelf.  
 
Dit eindverslag is een evaluatie van het transitieproject ZEN.  
Beschreven worden de eindresultaten aan de hand van de kenmerken van het project, een 
procesbeschrijving, en de resultaten en bevindingen van de gesprekken met de ouderen. Tot 
slot wordt een aantal aanbevelingen gedaan en worden de ervaringen van een aantal 
stakeholders vermeld. 
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Hoofdstuk 2 Project 
 
2.1 Inleiding 
De vraag naar chronische zorg bij ouderen is omvangrijk en stijgend, in het bijzonder na een 
event waar een opname voor nodig is. Ondanks dat ouderen veelvuldig gebruik maken van 
chronische zorg, worden ze meestal niet betrokken bij het besluitvormingsproces ten aanzien 
van de hen geboden zorg. In dit proces wordt weinig rekening gehouden met de door ouderen 
gevraagde zorg terwijl de coördinatie tussen diverse zorginstanties voor verbetering vatbaar is. 
Omdat zorg nu vooral aanbodgericht is, komt de persoonlijke vraag van de cliënt onvoldoende 
aan bod. Het ZEN-project beoogt hier verandering in te brengen. 
 
Het ZEN-project is per 1 december 2010 gestart en kent een looptijd van drie jaar. 
Het Zelfmanagement - Empowerment - Netwerk programma is een op maat gemaakte patiënt 
gecentraliseerde interdisciplinaire interventie voor 70-plussers, die vanuit het azM verwezen 
worden naar de azM Herstelkliniek voor geriatrische revalidatie, waarvan men weet dat zij 
binnen een korte periode naar de thuissituatie zullen (kunnen) terugkeren. 
De ZEN-methodiek wil een handvat zijn om erover te waken dat behandeldoelen gezamenlijk 
met de oudere worden opgesteld op basis van diens wensen, behoeften en haalbaarheid. Om 
de herstelperiode in te zetten op een manier zoals de oudere dat wenst en te richten op doelen 
die de oudere zich stelt, beoogt ZEN met een op maat gemaakte interventie dan ook de 
zelfmanagementvaardigheden van de oudere te vergroten. Hiertoe zullen de oudere en/of diens 
mantelzorger zowel door hulpverleners van azM Herstelzorg als hulpverleners uit de eerste lijn 
ondersteund worden in het verwerven van kennis over het eigen ziektebeeld, in het krijgen van 
inzicht in de beperkingen, maar vooral ook in de resterende mogelijkheden en in het verbreden 
van een persoonlijk sociaal netwerk. 
Zorgactiviteiten zijn niet gericht op overname van zorg maar op zodanige ondersteuning dat 
mensen zoveel mogelijk in staat worden gesteld zichzelf te redden en voor zichzelf te zorgen op 
basis van datgene wat zij zelf kunnen en willen. Het doet een maximaal beroep op de 
(resterende) capaciteiten en de verantwoordelijkheid van de betrokkene. De belangrijkste pijlers 
om dit te bereiken zijn een productieve communicatie tussen de oudere en diens zorgverleners, 
een pro-actieve en betrokken houding van de zorgverleners en een organisatie die de oudere 
en diens zorgverleners hierbij steunt. 
 
 

2.2 Doel 
Het doel van ZEN is drieledig: 

1. Tijdens opname achterhalen wat de oudere en/of diens mantelzorgers zelf wensen c.q. 
nodig denken te hebben met het oog op de terugkeer naar de zelfstandige woonsituatie, 
en het hierbij vervolgens stimuleren van het zelfmanagement om deze wensen te 
kunnen uiten en gewenste acties mede te initiëren; 

2. Het tijdig aanbieden van relevante informatie gericht op de wensen, vragen en 
behoeften van de oudere en/of diens mantelzorger(s); 

3. De zorg van de ouderen uit de regio herontwerpen opdat hiermee op systematische 
wijze tegemoet wordt gekomen aan de behoeften en mogelijkheden van de ouderen 
zelf. Dit gebeurt met een individueel zorgplan dat leidend is voor het gezamenlijke 
aanbod van de ouderen. 
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Samenhangend met bovenstaande doelen wordt tevens beoogd een verbetering van overdracht 
van zorg tussen verschillende locaties voor geriatrische zorg te bewerkstelligen, de 
samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren en een sterke verbinding tussen zorg en 
welzijn te bewerkstelligen ten behoeve van socialisering en het voorkómen van eenzaamheid. 
Uiteindelijk doel is de oorspronkelijk zelfstandig wonende, die tijdelijk opgenomen wordt, terug 
naar de thuissituatie te krijgen, nog beter toegerust met noodzakelijke middelen, om zo 
zelfmanagent en zelfredzaamheid te verhogen en eventuele (her)opnames te voorkomen en de 
oudere in staat te stellen zo lang mogelijk zijn autonomie te behouden. 
 
 

2.3 Doelgroep 
De doelgroep bestaat primair uit zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder met 
orthopedische problematiek, die tijdelijk opgenomen zijn in de herstelkliniek, en waarvan 
bekend is dat zij op korte termijn terug naar de thuissituatie dan wel het verzorgingshuis zullen 
terugkeren.  
Van de hierboven beschreven groep ouderen is bekend dat zij tijdens een ziekteperiode vaak 
zorg ontvangt van diverse zorgprofessionals uit verschillende echelons die resulteert in 
gefragmenteerde zorg en veelal in slecht overgedragen zorgtransities. Daarenboven lopen nog 
zelfstandig wonende ouderen een verhoogd risico op (somatisch) chronische aandoeningen en 
kwetsbaarheid op sociaal, fysiek, emotioneel, psychisch en cognitief vlak. Doordat verhoogde 
kwetsbaarheid leidt tot een verlies aan vitaliteit, zowel lichamelijk als geestelijk, en verstoring 
van zelfredzaamheid, hecht het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) belang aan het in 
kaart brengen van de problemen, wensen en behoeften bij deze populatie teneinde zo de zorg 
en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben en wensen.  
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Hoofdstuk 3 Proces 
 
3.1 Methodiek Huis voor de Zorg  
Met het monitoren vanuit ouderenperspectief wil het Huis voor de Zorg bereiken dat binnen het 
NPO en de zorgvernieuwingsprojecten voor ouderen in een kwetsbare positie, de wensen en 
behoeften van deze doelgroep daadwerkelijk centraal staan. De overkoepelende doelstelling is 
dat de monitoring vanuit ouderenperspectief leidt tot een kwaliteitsverbetering voor de zorg voor 
ouderen in een kwetsbare positie in Zuid-Limburg. 
De verwachte resultaten van de monitoring zijn: 

1. Concrete en haalbare aanbevelingen vanuit ouderenperspectief te leveren aan de 
zorgvernieuwingsprojecten in Zuid-Limburg. 

2. Het bewustwordingsproces op gang brengen bij de hulpverleners en projectleiders van 
de zorgvernieuwingsprojecten in Zuid-Limburg om de klant centraal te zetten en kennis 
te hebben van de behoeften en wensen van de klant. 

3. Op maat monitoren van de zorgvernieuwingsprojecten vanuit de opgestelde 
kwaliteitscriteria vanuit ouderenperspectief. 

4. Dat de monitoring vanuit klantperspectief als meerwaarde wordt ervaren bij de 
betrokkenen bij zorgvernieuwingsprojecten binnen ACZIO. 

 
Het doelgroep-panel vormt het hart van de monitoring vanuit ouderenperspectief.  
De opzet is dat het doelgroep-panel op een actieve, participatieve manier monitort. De 
methodieken die gehanteerd worden hebben vooral een praktische insteek, zodat de leden van 
het doelgroep-panel zich een beeld kunnen vormen van de daadwerkelijke praktijk en uitvoering 
van het project om vervolgens de zorgverleners en projectleiders praktische adviezen te kunnen 
geven. 
De geformuleerde 10 uitgangspunten vanuit klantenperspectief, de thermometer (zie bijlage 1), 
vormen de inhoudelijke kompas voor de monitoring. 
 
 

3.2  Procesbeschrijving 
3.2.1 Inleiding 
Voor het ZEN-project is in 2010 een panel gevormd van drie leden: Joke Stork, Tielke Ausems 
en Jos van der Pas. Vanuit hun betrokkenheid bij en kennis van ouderen in een kwetsbare 
positie hebben zij op diverse manieren het ZEN-project gemonitord. 
Aanvankelijk is de integratie van de monitoring binnen het ZEN-project moeizaam verlopen. 
Diverse oorzaken hebben hieraan ten grondslag gelegen, zoals onder andere 
opstartproblemen, miscommunicatie en een groot personeel verloop op een sleutelpositie 
waardoor het panel te weinig ondersteund werd. Vanaf het voorjaar 2013 is de monitoring vlot 
getrokken.  
Jos van der Pas is tussentijds als panellid afgehaakt, voornamelijk om gezondheidsredenen. De 
overige twee leden hebben ervoor gekozen om geen vervanging in te zetten. 
Er heeft één meetmoment plaatsgevonden, namelijk een aantal weken nadat de oudere vanuit 
azM Herstelkliniek terug is gegaan naar de thuissituatie.  
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3.2.2 Voorbereidende gesprekken 
Voorafgaand aan de monitoring is een aantal activiteiten geïnitieerd met als doel enerzijds het 
doelgroep-panel meer bij het ZEN-project en de diverse stakeholders van het project te 
betrekken, anderzijds een beter inzicht te krijgen in de inhoud van het ZEN-project: 

1. Gesprek met één van de trainsters binnen het ZEN-project 
2. Gesprek met een tweetal zelfzorgcoaches werkzaam binnen azM Herstelzorg 

Het belang van deze activiteiten ligt in de voorbereiding op de daadwerkelijke monitoring, 
namelijk de gesprekken met de ouderen.  
 
Ad 1 Gesprek met één van de trainsters binnen het ZEN-project  
Onderdeel van het ZEN-project is een aanbod van trainingen die zorgverleners uit de eerste en 
tweede lijn (o.a. zelfzorgcoaches, verpleging, fysiotherapie) gevolgd hebben.  
Een aantal onderwerpen dat hierbij aan bod komt, is: hoe bepaal je de mate van 
zelfmanagement van een oudere en hoe kun je daarop anticiperen? Hoe kun je als zorgverlener 
je gesprekstechnieken aanpassen om de behoeften van de patiënt naar boven te krijgen?  
Het gaat erom de patiënt een spiegel voor te houden, zodat deze zelf met een oplossing komt 
voor wat kan en wat niet kan. De oudere leert na te denken over wat hij wel nog kan 
(restmogelijkheden) en focust niet op wat niet meer kan (beperkingen)  
Daarnaast leren de deelnemende zorgverleners ook hoe zij te zijner tijd het ZEN-programma zo 
efficiënt mogelijk, na ontslag uit de azM Herstelkliniek, kunnen overdragen naar de 
eerstelijnszorg.  
Eén van de trainingen betrof “Motivational Interviewing”, een training gegeven in de vorm van 
twee maal vier uur. De training bestond uit een basis workshop en een verdiepingsworkshop 
(coaching on the job).  
De essentie van Motivational Interviewing is dat de motivatie tot verandering vanuit de cliënt zelf 
komt en niet door de professional wordt opgelegd. Hoe de bereidheid tot verandering zich 
ontwikkelt, is voor een groot deel afhankelijk van de opstelling van de zorgprofessional in 
interactie met de cliënt. De training is bedoeld om de hulpverlener te leren grip te krijgen op het 
proces van gedachtenverandering. De hulpverlener worden instrumenten aangereikt om de 
effectiviteit van het professioneel handelen verder te verbeteren.  
De doelgroep panelleden zijn in de gelegenheid gesteld om de trainster van Motivational 
Interviewing te spreken en haar vragen te stellen. De bevindingen van dit gesprek worden 
weergegeven in paragraaf 4.1.1 van hoofdstuk 4 “resultaten en aanbevelingen”.  
 
Ad 2 Gesprek met een tweetal zelfzorgcoaches werkzaam binnen azM Herstelzorg 
De zelfzorgcoach is een professional werkzaam binnen de keten. Hij fungeert als spil in 
reguliere MDO en is direct aanspreekpunt voor de oudere. Hij zal de oudere handvatten 
aanbieden om hem als volwaardige gesprekspartner te laten participeren. 
Gemiddeld zijn mensen 6 weken opgenomen bij azM Herstelzorg. De eerste drie weken is het 
contact van de oudere met een zelfzorgcoach intensief om daarna wat afgebouwd te worden. 
Tevens verzorgt de zelfzorgcoach de overdracht naar de eerste lijn.  
De doelgroep panelleden zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan twee 
zelfzorgcoaches die werkzaam zijn binnen azM Herstelzorg. De bevindingen van het gesprek 
met de zelfzorgcoaches worden weergegeven in paragraaf 4.1.1 van hoofdstuk 4 “resultaten en 
aanbevelingen”.  
 
 

 
 
 



 

8 
 

3.2.3 De monitoring, gesprekken met de ouderen 
Door de doelgroep-panelleden is, in samenwerking met de ondersteuner, een 
semigestructureerde vragenlijst opgesteld als leidraad voor de gesprekken met de ouderen (zie 
bijlage 2). Aan de hand van de antwoorden heeft het panellid vervolgens de thermometer met 
10 uitgangspunten ingevuld.  
Tijdens het ontslaggesprek bij azM Herstelzorg is de oudere mondeling gevraagd medewerking 
te verlenen aan een thuisgesprek. Indien de oudere hierop positief reageerde, is hem ter 
informatie een uitnodigingsbrief overhandigd om een en ander thuis nog eens rustig te kunnen 
doorlezen (zie bijlage 3). Vervolgens heeft één van de doelgroep-panelleden de oudere 
telefonisch benaderd om een afspraak te maken. 
Dit gesprek heeft plaatsgevonden in de thuissituatie een aantal weken na terugkeer van de 
oudere naar de thuissituatie. 
 
In totaliteit is er met zeven mensen gesproken. De resultaten van de monitoring worden 
weergegeven in paragraaf 4.2 van hoofdstuk 4 “resultaten en aanbevelingen”. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten en aanbevelingen 
 
4.1 Bevindingen 
4.1.1  Bevindingen voorbereidende gesprekken 
Bevindingen van het gesprek met de trainster Motivational Interviewing: 

 De training is een eerste aanzet. Om de zorg van aanbod- naar vraaggerichte zorg om 
te buigen betekent een cultuuromslag. Dit heeft tijd nodig. 

 Sommige deelnemers zijn erg gemotiveerd om deel te nemen aan de training en om te 
leren, bij andere deelnemers wordt weerstand ervaren. De een ziet er meer de 
meerwaarde van in dan de ander. Verandering roept dikwijls weerstand op 

 
Bevindingen van het gesprek met tweetal zelfzorgcoaches werkzaam binnen azM Herstelzorg: 

 De zelfzorgcoaches maken een zeer enthousiaste en gemotiveerde indruk als het gaat 
om het (leren) toepassen van de ZEN-methodiek, zij zien duidelijk de voordelen van 
deze manier van werken. 

 De zelfzorg coaches geven aan zeer veel geleerd te hebben van de trainingen. Het geeft 
hen veel eyeopeners, bijvoorbeeld: “Ga niet de kamer in van de oudere met een vast 
omlijnd doel in je hoofd maar zoek eerst uit eerst wat de oudere zelf wil”. Met andere 
woorden, de cliënt wordt meer “open-minded” benaderd en geleerde 
gesprekstechnieken worden toegepast. 

 Het op een andere wijze benaderen van de oudere is een leerproces waar je handigheid 
in moet krijgen. Deze manier van werken wordt door de coaches als een meerwaarde 
ervaren: er wordt meer contact opgenomen met de mantelzorgers, de overdracht na 
ontslag vindt meer gestructureerd plaats, er is meer nazorg. 

 Niet alle collega’s zien de meerwaarde in van de ZEN-methodiek of zijn nog onwennig 
om ermee te werken. De zelfzorgcoaches vormen een relatief kleine groep binnen de 
multidisciplinaire behandeling. 

 In de ogen van de zelfzorgcoaches heeft de oudere zelf niet altijd ervaren dat hij op een 
andere wijze wordt benaderd. De beleving van de oudere dat hij zelf mag meebeslissen 
heeft hij mogelijk als zodanig niet bewust ervaren. Dit is een langdurig proces dat moet 
groeien.  

 De oudere is zich er niet altijd van bewust dat hij, om doelen te bereiken, zelf vragen 
moet stellen. Sommigen nemen een afwachtende houding aan en zijn tevreden met het 
aanbod aan zorg dat hen geboden wordt. 
 
 

 

4.1.2 Bevindingen van de monitoring, de gesprekken met de oudere 
 Ieder panellid brengt vanuit zijn eigen werkervaring zijn persoonlijke inbreng en 

interpretatie mee. Dit kan in de praktijk betekenen dat de panelleden ieder andere 
aandachtspunten en verwachtingen hebben ten aanzien van de monitoring.  

 Het opstellen van een semigestructureerde vragenlijst en formuleren van de vragen is 
niet eenvoudig. De antwoorden dienen immers datgene te meten wat daadwerkelijk 
gemeten moet worden, namelijk de ervaringen van de oudere met het ZEN-experiment. 
In de praktijk blijkt dat de oudere dikwijls de kwaliteit van de zorg, zoals hij die tijdens de 
revalidatieperiode heeft gekregen, beoordeelt en niet zozeer de ZEN-methodiek.  

 Na het gesprek dient door het panellid een vertaalslag gemaakt te worden: van de 
antwoorden op de vragenlijst naar een kleur bij een van de tien uitgangspunten. Met 
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andere woorden, het invullen van de thermometer, de 10 uitgangspunten vanuit 
klantenperspectief, is een interpretatie van ieder afzonderlijk panellid. 
 

 

4.2 Resultaten monitoring 
Onderstaan worden de resultaten van de daadwerkelijke monitoring, de gesprekken met de 
ouderen, beschreven. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met zeven ouderen. 
Zoals vermeld is hierbij gebruik gemaakt van de thermometer met 10 uitgangspunten. Deze 
thermometer geeft een indicatie aan in hoeverre het uitgangspunt binnen het project aandacht 
heeft en centraal staat. 
Het doelgroep-panellid kent een kleur toe naar aanleiding van het antwoord: 

 Rood: Geen aandacht voor binnen het project 

 Oranje: Minimale aandacht voor binnen het project 

 Geel: Twijfelachtig, wel aandacht voor binnen het project maar niet voldoende 

 Lichtgroen: Voldoende aandacht voor binnen het project 

 Donkergroen: Heel veel specifieke aandacht voor binnen het project 
In de toelichting wordt de kleur nader verklaard aan de hand van een aantal uitspraken van de 
ouderen.  
 
 
 

1. De klant heeft de regie 
Beoordeling:  1 maal rood 
  2 maal oranje 
  4 maal geel 
Toelichting: Er zijn ouderen die erg tevreden zijn met de hen geboden zorg, die liever niet zelf 
mee beslissen. Deze groep ondergaat de zorg: zij stellen zich afhankelijk op (van professionals 
en mantelzorgers) en ervaren dat niet als problematisch, integendeel, zij vinden het fijn als 
bepaalde beslissingen voor hen genomen worden. 
Anderen zijn echter uit zichzelf goed in het managen van hun aandoening. Zij stellen zelfstandig 
doelen, maken bewuste keuzes en regelen vanuit hun natuurlijke aard veel zaken om deze 
doelen te bereiken. Met andere woorden de ene oudere stelt zich afhankelijk op en ervaart dit 
als prettig, de ander maakt eigen keuzes. 
Er zijn ook ouderen die de indruk hebben dat er naar hen werd geluisterd, maar dat 
beslissingen toch over hun hoofd worden genomen en dat ze niet worden betrokken bij 
beslissingen van het MDO. Het merendeel van de ouderen geeft aan dat ze zelf invloed hebben 
gehad op het tijdstip van ontslag. 
 

 “Er is nauwelijks gesproken over eigen wensen en keuzes”. 

 “Ik voelde mij altijd al in staat om mijn persoonlijke wensen en zorgbehoefte te 
organiseren”. 

 “Ik wist zelf heel duidelijk wat ik wilde en was hierin gemotiveerd”. 

 “Eerste paar dagen thuis waren moeilijk, ik moest zelf weer beslissingen nemen, in de 
kliniek werd dat voor je gedaan”. 

 “Ik kon met vragen terecht maar op het eind werd gesproken over zaken die de 
zelfzorgcoach zou regelen voor het ontslag. Ikzelf heb niets geregeld. Er is niet 
gesproken over wat ikzelf zou kunnen doen”. 

 “Er werd over je hoofd heen beslist”. 

 “Ik werd niet betrokken bij het opstellen van mijn behandelplan. Er werd over mij beslist, 
niet met mij”. 
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2. De klant en zijn klantsysteem staan centraal 
Beoordeling: 2 maal rood 
  1 maal geel 
  4 maal oranje 
Toelichting: De ouderen geven aan dat eigen keuzes en wensen niet werden besproken en  
dat zij niet hebben ervaren dat doelen schriftelijk werden vastgelegd. Ook heeft de cliënt niet  
ervaren dat hij werd gestimuleerd in het spelen van een actieve rol in het verwezenlijken van  
doelen. Bij de fysiotherapie hadden zij wel het gevoel centraal te staan. 
De oudere vindt het een goed idee dat de overheid zelfmanagement benadrukt. Ze vinden 
zichzelf over het algemeen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en zeggen 
geen moeite te hebben met het nemen van eigen verantwoordelijkheid en om mee te beslissen 
over de eigen behoefte aan zorg. 
 

 “Ik ging deels voorbereid naar huis. De fysio en medicatie waren geregeld, de thuishulp 
niet”.  

 “Het ontslagformulier is niet met mij besproken”. 
 

 
3. Gedurende het hele traject vindt afstemming en samenwerking plaats tussen klant,  
    mantelzorger en verschillende zorgdisciplines 
Beoordeling: 3 maal rood 
  2 maal geel 
  3 maal oranje 
Toelichting: De oudere heeft niet ervaren dat er afstemming plaatsvond met mantelzorgers. 

De ervaringen met de overdracht naar zorgdisciplines in de thuissituatie was 
wisselend. 

 

 “Mijn dochter werd wel betrokken bij het overleg, maar er vond geen afstemming plaats”. 

 “Bij ontslag was recept voor medicatie naar de apotheek gefaxt en was fysiotherapie 
geregeld”. 

  “Volgens zelfzorgcoach was bij het begin van mijn revalidatie door haar al hulp in de 
huishouding aangevraagd, maar nu, een week na mijn ontslag, is er nog niets geregeld”. 

 
 

4. Er is één hoofdcoördinator voor het hele traject, die alles coördineert en afstemt 
Beoordeling: 2 maal rood 
  1 maal geel  
  2 maal oranje 
  2 maal licht groen   
Toelichting: De meeste ouderen hebben een vast aanspreekpunt ervaren. Ze hebben dit  
contact als prettig en nuttig ervaren. Niet iedereen herkent in deze contactpersoon de functie  
van zelfzorgcoach. 

 

 “Ik heb de coach als prettig ervaren, zij heeft mij het hele traject gevolgd en begeleid”. 

 “De zelfzorgcoach heeft diverse gesprekken met mij gevoerd, maar meestal ging het 
over rapporten die ik moest invullen. Ik heb dit niet als begeleiding ervaren”. 

 ”Ik heb geen zelfzorgcoach gehad. Ik werd veel aan mijn lot overgelaten”. 

 ”Mevr. kent wel een Marita als contactpersoon waar ze met vragen terecht kon. Ze heeft 
dit niet ervaren als coördinatie en/of afstemming en de term zelfzorgcoach was haar 
vreemd”. 
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5. Familie en/of naasten worden optimaal bij de zorg betrokken 
Beoordeling: 3 maal rood 
  1 maal geel 
  1 maal oranje 
  3 maal rood 
Toelichting: Wat betreft de betrokkenheid van familie zijn de ervaringen wisselend.  
 

 “Mijn dochter is betrokken bij het ontslag”. 

 “Mijn familie werd niet ingeschakeld, ik heb dit ervaren als een gemis”.  

 “Er was wel sprake van betrokkenheid, maar niet optimaal”. 

 “Hier heb ik niets van ervaren, ik heb zelf hulp georganiseerd”. 
 
 

6. De communicatie en informatie richting de klant is doelmatig en effectief 
Beoordeling: 1 maal rood 
  2 maal geel 
  4 maal oranje 
Toelichting: Veel ouderen hebben niet ervaren dat zij deelnamen aan een project. Ze kunnen  
niet aangeven wat het project inhield. 
 

 “Er zijn geen concrete doelen geformuleerd en er vond geen schriftelijke vastlegging 
plaats”.  

 “Mevr. kon niet aangeven wat het doel van het project was”. 

 “De communicatie soms verwarrend”. 

 “Mevr. was tevreden over haar verblijf op de herstelafdeling, maar de communicatie was 
niet voldoende effectief”. 

 “Ik kreeg wel mondeling verslag over hetgeen in het MDO over mij besproken was”. 

 “Er is met mij gesproken over de voorbereiding op mijn thuiskomst door de 
zelfzorgcoach”. 

 “Concrete afspraken zijn gemaakt, bijvoorbeeld een schema voor belasting”. 

 “Ik heb het niet als een ontslaggesprek ervaren. Ik kreeg een brief mee in een gesloten 
envelop. Thuis heb ik die opengemaakt. Het bleek een soort overdrachtsformulier te zijn 
van een zelfzorgcoach. De inhoud is niet in overleg met mij opgesteld, ik werd er niet in 
gekend en ik ben het niet eens met de inhoud. Ik vind de toonzetting in dit formulier 
aanmatigend en vernederend”. 
 
 

7. De benadering van de klant is laagdrempelig 
Beoordeling: 1 maal rood 

 3 maal geel 
  3 maal licht groen 
Toelichting: De oudere geven aan dat ze makkelijk met hun vragen terecht kunnen.  
 

 “Mevr. heeft geen barrières ervaren, maar dat had niets te maken met het project”. 

 “Ik voelde me niet geremd”. 

 “Ik kon gemakkelijk met mijn vragen bij iemand terecht”. 

 “Ik kon makkelijk met vragen terecht, maar er werd slecht geluisterd”. 
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8. De beoogde doelgroep (ouderen in kwetsbare positie) wordt bereikt 
Beoordeling: 1 maal rood 
  3 maal geel 
  2 maal oranje 
  1 maal lichtgroen 
Toelichting: Een aantal ouderen vindt de kwaliteit van leven er op achteruit gegaan. In die zin 
is er sprake van een kwetsbare groep.  
 

 “Ik voel me niet kwetsbaar”.  

 “Mevr. heeft haar verblijf als prettig ervaren maar dit heeft niets te maken met ZEN”. 

 “Ik heb niet ervaren dat specifieke vaardigheden zijn geleerd”. 

 “De kwaliteit van leven is verslechterd ten opzichte van de periode voor opname omdat 
ik meer zorgafhankelijk ben geworden”. 

 “Ik ben nog onzeker en bang om te vallen”. 

 “Wat betreft de kwaliteit van leven ben ik er op vooruitgegaan”. 
 
 

9. Het project heeft meerwaarde voor de klant 
Beoordeling: 4 maal rood 
  2 maal geel 

1 maal lichtgroen 
Toelichting: De oudere ervaart niet altijd dat hij deelneemt aan een experiment en dat hij zelf 
geacht wordt mee te denken. Hij weet dan ook niet altijd dat hij een inbreng kan en mag 
hebben. Over de kwaliteit van de geboden zorg zijn ze over het algemeen tevreden. 

 

 “Mevr. heeft niet ervaren dat ze in een project zat, ik kan geen meerwaarde aangeven”. 

 “Mevr. geeft aan dat ze door ZEN dingen had geleerd en afgesloten”. 

 “Ik heb van de doelstelling van ZEN niets ervaren en ik heb geen vaardigheden geleerd 
waarvan ik in de thuissituatie profijt heb”. 

 “Het inzicht in mijn ziekteproces is onveranderd”. 

 “Ik heb geleerd structuur aan te brengen in mijn dagritme”. 
 
 

10. Het project is praktisch uitvoerbaar 
Beoordeling: 1 maal rood 
  2 maal geel 
  1 maal licht groen 
Toelichting: De meerwaarde van het project is twijfelachtig omdat mensen niet kunnen 
aangeven wat het project en het doel van het project inhoudt. 
 

 “Als patiënt denk ik dat het wel uitvoerbaar is, maar dan moet de patiënt wel de 
mogelijkheid gegeven worden om de regie in eigen hand te nemen en moet er aandacht 
worden geschonken aan netwerken”. 

 “Vooral de persoonlijke aandacht van de zorgcoach zal het project zinvol maken”. 

 “Meer aandacht voor de mens in totaliteit, meer aandacht voor eenzaamheid, training op 
het vergroten van het netwerk en meer aandacht voor bejegening. 
Er is een tekort aan personeel. Je moet vaak een kwartier wachten op hulp bij toiletgang 
Je moet te vaak een enquêteformulier invullen. Ik heb niet de indruk dat de 
daadwerkelijke zorg daarmee verbeterd”. 
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4.3 Aanbevelingen en opmerkingen 
Aanbevelingen: 

 De training die de verschillende disciplines in het kader van het ZEN-project hebben 
ontvangen is een eerste aanzet. Mensen blijven opleiden, ook in de toekomst. 

 Vraaggerichte zorg zou het uitgangspunt moeten zijn. Opleidingen hebben hier 
weliswaar aandacht voor tijdens de opleiding, maar in de praktijk blijkt de zorg toch 
dikwijls aanbod-gericht. Dit begint dikwijls al tijdens de stageperiodes van verplegend 
personeel. 

 Om te zorgen dat het zelfmanagement-concept meer aandacht krijgt binnen de diverse 
disciplines, kunnen de professionals elkaar tijdens het MDO bevragen. Op deze wijze 
wordt meer bewustwording gecreëerd en wordt gespreksvoering met de oudere 
geoefend.  

 Het feit dat een aantal oudere bepaalde activiteiten binnen het ZEN-project niet ervaren 
heeft, zoals samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines, wil niet zeggen dat dit in 
de praktijk niet gebeurd is. 

 Is de gekozen doelgroep nog leerbaar? De vraag is in hoeverre het mogelijk is om van 
de doelgroep, ouderen vanaf 70 jaar, een gedragsverandering te vragen. 

 De omslag van aanbod-gerichte naar vraag-gerichte zorg is in feite een cultuuromslag. 
Dit heeft tijd nodig. 

 Informeer de cliënt wanneer er over hem een MDO zal plaatsvinden, regel het zo dat de 
cliënt hier zelf aan kan deelnemen en wanneer dat niet realiseerbaar is, informeer dan 
de cliënt achteraf wat er over hem tijdens het MDO besproken is en welke afspraken er 
over hem en voor hem zijn gemaakt. 

 
 

4.4 Ervaringen van een aantal stakeholders 
 
Een aantal betrokkenen bij het project is gevraagd om een korte reactie met betrekking tot hun 
persoonlijke ervaringen met de monitoring door het Huis voor de Zorg. 
 
Bevindingen ZEN-project van doelgroep-panellid Joke Stork: 
Na het begin tijdens de presentatie met veel enthousiasme gestart. De eerste ontmoeting was 
samen met op weg naar herstel. Daarna met de werkgroep enkele bijeenkomsten maar er 
kwam geen schot in de zaak. Gedoe over vragenlijst en aanvraag bij de ethische commissie. 
Veel wisselingen bij het Huis voor de Zorg. Afhaken van Jos. Tevens werd ik toegevoegd aan 
de stuurgroep. Na een escalatie en interventie van Jo Maes nieuwe begeleiding die de zaak 
heeft vlot getrokken. Nieuwe vragenlijst gemaakt en eindelijk interviews geregeld. 
Mijn indruk is dat vooral de zorgcoaches veel goed werk hebben verricht maar dat Zen nog niet 
geland is op de gehele afdeling. 
De ondervraagde ouderen herkenden wel de zorgcoaches maar konden geen van de vragen 
betreffende Zen positief beantwoorden. Ook na doorvragen herkenden ze niet de doelstellingen. 
Al met al is mijn indruk dat vooral de wetenschap erg bezig is geweest met Zen, maar de 
toegevoegde waarde voor de ouderen nog een lange weg moet gaan 
 
Bevindingen ZEN-project van doelgroep-panellid Tielke Ausems: 
Ik deel onderstaande reactie van Joke in de 1e alinea. 
“Na het begin tijdens de presentatie met veel enthousiasme gestart. De eerste ontmoeting was 
samen met op weg naar herstel. Daarna met de werkgroep enkele bijeenkomsten maar er 
kwam geen schot in de zaak. Gedoe over vragenlijst en aanvraag bij de ethische commissie. 
Veel wisselingen bij het huis van de zorg. Afhaken van Jos. Tevens werd ik toegevoegd aan de 
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stuurgroep. Na een escalatie en interventie van Jo Maes nieuwe begeleiding die de zaak heeft 
vlot getrokken. Nieuwe vragenlijst gemaakt en eindelijk interviews geregeld”.  
Het project had mijns inziens een niet realistische doelstelling.  
- Uit mijn interviews is gebleken dat zelfmanagement trainen in een beperkt aantal weken 
verblijf bij een herstellende patiënten op hoge leeftijd en dus ook met een verouderend brein is 
te hoog gegrepen. 
- Positief is het hebben van een trajectbegeleider gedurende het hele verblijf maar dat is, zo 
blijkt uit de interviews die ik gehouden heb, een niet haalbare kaart. Toch is dit het best 
haalbare verbeterpunt.  
- Het gecoached worden in het hebben van een netwerk en het zo mogelijk uitbreiden daarvan 
kwam bij de door mij geïnterviewden tijdens hun verblijf te weinig of niet aan bod. 
 
Bevindingen directeur azM Herstelzorg Leen Dielis: 
Zelfmanagementondersteuning moet gezien worden als hulpmiddel om de patiënt meer regie te 
geven over zijn leven met inbegrip van zijn ziekte. Elke zorgverlener dient zich hiervoor in te 
zetten om dat mogelijk te maken. De zelfzorgcoaches van azM Herstelzorg zijn tijdens het 
experiment opgeleid om patiënten te begeleiden bij het maken van eigen keuzes, doelen te 
stellen en  plannen te maken. Zij doen dit vooral doormiddel van bemoedigende gesprekken, 
educatie en ondersteuning.  
Zij merken dagelijks in de praktijk dat zelfmanagement voor veel ouderen nieuw is en soms 
moeilijk op te pakken.  
Op 100 patiënten heeft gemiddeld 25 % hier weinig hulp bij nodig. Dit zijn de mensen die 
gewend zijn zelf keuzes te maken en zij kunnen zichzelf goed organiseren.  
Bij 46% lukt het aardig dankzij de aangeboden zelfmanagementbegeleiding. In 9% van de 
gevallen neemt de familie of mantelzorg deze rol over en bij 9% wordt het aanbod van 
begeleiding afgewezen.  
Onze zelfmanagementcoaches zijn erg enthousiast met hun nieuwe werkwijze. Ze ervaren ook 
veel positieve respons van patiënten hiervoor tijdens hun werk. Maar ze zien ook dat 
zelfmanagement bij kwetsbare ouderen niet steeds beklijfd, veel energie kost van alle partijen 
en soms als lastig wordt ervaren.  
De bevindingen van het doelgroeppannel zijn daarom zeer waardevol. Zij bieden 
aanknopingspunten om te blijven verbeteren en te zoeken naar nieuwe manieren die bijdragen 
aan onze doelstelling om de regie zoveel mogelijk bij de patiënt te leggen. Immers alleen dan is 
echte participatie mogelijk tijdens het revalidatieproces en wordt de eigen kracht versterkt eens 
de oudere weer thuis is.   
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Bijlagen 
Bijlage 1 Thermometer, 10 uitgangspunten 
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Bijlage 2 Vragenlijst  
 
Korte inleiding gesprek 
U bent enige tijd geleden gerevalideerd bij azM Herstelzorg. Inmiddels bent u al weer een tijdje 
thuis. 
Ik wil u graag een aantal vragen stellen over uw ervaringen.  
U heeft bij azM Herstelzorg meerdere gesprekken gehad om uw thuiskomst voor te bereiden. In 
deze gesprekken is o.a. met u gesproken over uw deelname aan een experiment met daaraan 
verbonden een onderzoek. 
 

 Kunt u zich herinneren dat er met u is gesproken over uw voorbereiding op uw 
thuiskomst?  (6) 
Zo ja, met wie heeft u zoal gesproken? (noem eventueel de functie “zelfzorgcoach” of 
de namen: Marita, Ingrid of Margo) 

 Heeft u ervaren dat dit een vast persoon was die het hele  traject van u volgde en die 
u begeleidde? (3+4). Weet u het beroep of de naam van deze persoon? 
(in principe worden de cliënten gedurende het hele verblijf door één zelfzorgcoach 
begeleid) 

 Kunt u iets meer vertellen over de inhoud van deze gesprekken, m.a.w. waar gingen 
deze gesprekken over? 

o Waarschijnlijk is de inhoud van de zorg en de behandeling die u na het ontslag 
uit azM Herstelzorg (dus in de thuissituatie) nodig heeft met u besproken. 

 Is er gesproken over uw eigen keuzes en wensen op gebied van zorg, 
met andere woorden is er met u gesproken over wat u zelf kunt doen en 
wat u zelf graag wilt, of over dingen die u mogelijk juist niet wilt? 
(1+2) 

 Kunt u hier een voorbeeld van geven? Denk bijv. aan het samen met 
coach inhoud geven aan de zorgbehoefte (dagelijkse verzorging, mate 
van zelfredzaamheid, medische, fysiotherapie behandeling, enz.), maar 
ook aan de behoefte die de cliënt heeft op het gebied van welzijn 
(hobbyclubs, ouderensoos, enz.) 

  Zijn er tijdens de gesprekken ook samen met u concrete doelen 
geformuleerd? Kunt u hier een voorbeeld van geven? Zijn deze doelen 
ook schriftelijk vastgelegd? (2+6) 

o Zijn er ook concrete afspraken gemaakt hoe u deze doelen kunt 
verwezenlijken? Kunt u hier een voorbeeld van geven? 

o Werd u gestimuleerd om een actieve rol te spelen in het verwezenlijken van die 
doelen? (1) 

o Waren de gesprekken over het algemeen begrijpelijk voor u, of had u behoefte 
aan meer informatie, bijvoorbeeld schriftelijke informatie? (6) 

 Kon u met uw vragen gemakkelijk bij iemand  terecht? (6+7) 

 Is er uw familie en/of kennissenkring (mantelzorgers) ook betrokken bij uw 
zorgbehoefte? Heeft u dit als prettig ervaren? (3+5) 
 
 

 De overheid legt veel nadruk op “zelfmanagement” bij chronisch zieke mensen, onder 
andere bij het zoveel als mogelijk zelf organiseren van uw eigen behoefte aan zorg. 
Wat vindt u daarvan? (2) 
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 Vindt u dat u (mede) verantwoordelijk bent voor uw eigen gezondheid? Kost het u 
moeite om zelf verantwoordelijkheid te nemen en (mee) te beslissen over uw eigen 
behoefte aan zorg? (2) 

 Vindt u het prettig, fijn, om zelf mee te beslissen over de inhoud van uw behandeling 
en uw behoefte aan zorg, of laat u dat liever aan anderen over? (1) 

 
 

Inmiddels bent u een paar weken thuis. Er heeft voordat u naar huis bent gegaan een 
ontslaggesprek met u plaatsgevonden. 

 Hoe heeft u dit gesprek ervaren?  

 Heeft u invloed gehad op het tijdstip dat u naar huis bent gegaan? (1) 

 Ging u goed voorbereid naar huis? Kunt u daar iets over vertellen: 
o Hoe heeft u de eerste weken thuis ervaren? 
o Is de kwaliteit van leven op dit moment gewijzigd ten opzichte van de periode 

voor de opname? (8) Zo ja, in welk opzicht en hoe komt dit? 
o Voelt u zich op dit moment (nu u weer thuis bent), in vergelijking met de periode 

voor uw opname, meer of juist minder afhankelijk van professionals? 
(huisarts, wijkverpleegkundige, enz.) (7) 

o Heeft u het idee dat u inzicht heeft in uw eigen ziekteproces? Is dit inzicht de 
laatste maanden veranderd? Zo ja, hoe komt dat?  

o Hoe gemotiveerd bent u om zelf uw zorgbehoefte en uw persoonlijke wensen 
te organiseren en verwezenlijken? 

o Voelt u zich in staat om zelf uw zorgbehoefte en uw persoonlijke wensen te 
organiseren en te verwezenlijken, of bent u afhankelijk van anderen? Weet u bij 
wie u terecht kunt voor hulp, m.a.w. voelt u zich in staat om anderen om hulp 
te vragen? (1) 

o Mogelijk kreeg u in het verleden hulp van familie en/of vrienden. Hoe is die 
hulp nu geregeld? Bent u tevreden met hoe die hulp geregeld is? (5) 

o Heeft u tijdens uw verblijf bij azM Herstelzorg vaardigheden geleerd waar u nu, 
in de thuissituatie profijt van heeft. Kunt u zeggen welke vaardigheden dat zijn? 
(9) 

 Zijn er onderdelen van de zorg die volgens u voor verbetering vatbaar zijn? Zo ja, kunt u 
dit toelichten? 
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Rood:    Geen aandacht voor binnen het project 
Oranje:  Minimale aandacht voor binnen het project 
Geel:   Twijfelachtig, wel aandacht voor binnen het project, maar niet voldoende 
Lichtgroen:  Voldoende aandacht voor binnen het project 
Donkergroen: Heel veel specifieke aandacht voor binnen het project 
 
 
 

Uitgangspunt Kleur Toelichting 

1. De klant heeft de regie   

2. De klant en zijn  
    klantsysteem staan centraal 
 

    

3. Gedurende het gehele traject vindt  
    afstemming en samenwerking  
    plaats tussen klant, mantelzorger  
    en verschillende zorgdisciplines 
 

  

4. Er is één hoofdcoördinator voor het  
    hele traject, die alles coördineert en  
    afstemt 
 

  

5. Familie en/of naasten worden  
    optimaal bij de zorg betrokken 
 

  

6. De communicatie en informatie  
    richting de klant is doelmatig en  
    effectief. 
 

  

7. De benadering van de klant is  
    laagdrempelig 
 

  

8. De beoogde doelgroep (ouderen in  
    kwetsbare positie) wordt bereikt 
 

  

9. Het project heeft meerwaarde voor  
    de klant 
 

  

10. Het project is praktisch  
      uitvoerbaar. 
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Bijlage 3 Uitnodigingsbrief 
 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 
 
Na uw opname bij azM Herstelzorg staat u op het punt om terug naar huis te gaan. 
Tijdens uw verblijf bij azM Herstelzorg heeft u deelgenomen aan een onderzoek, ZEN, met 
daaraan gekoppeld een onderzoek van de Universiteit Maastricht. 
Een belangrijk doel van dit project is het vergroten van het zelfmanagement van de cliënt, het 
verwerven van kennis over het eigen ziektebeeld, het krijgen van inzicht in de beperkingen, 
maar vooral ook in de resterende mogelijkheden, en in het verbreden van een persoonlijk 
sociaal netwerk. 
 
Het huis voor de Zorg, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van 
zorgvragers in Limburg, wil graag in contact komen met cliënten die onlangs opgenomen zijn 
geweest bij azM Herstelzorg en die hebben deelgenomen aan het ZEN-project. Ze willen graag 
met cliënten in gesprek gaan over hoe zij de interventie ervaren hebben.  
 
Graag willen wij u vragen of u bereid bent om aan een dergelijk gesprek deel te nemen. Het 
gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen. In het gesprek zullen o.a. de volgende 
onderwerpen worden besproken: 

 De manier waarop u bent voorbereid op uw terugkeer naar de thuissituatie; 

 Uw ervaringen met de zorg een aantal weken na uw terugkeer naar de thuissituatie; 

 Uw ervaringen op het gebied van “zelf organiseren” en “zelf meebeslissen” over uw 
behoefte aan zorg. 
 

Op grond van de informatie uit de gesprekken met de cliënten brengt het Huis voor de Zorg 
advies uit. 
Uw vrijwillige deelname aan het gesprek met een vertegenwoordiger van het Huis voor de Zorg 
wordt zeer gewaardeerd.  
De gegevens die u tijdens het gesprek bespreekt zullen door het Huis voor de Zorg strikt 
vertrouwelijk worden behandeld en anoniem worden verwerkt. 
 
Eén van de medewerkers van het Huis voor de Zorg (Tielke Aussems of Joke Stork) zal over 
een paar weken telefonisch contact met u opnemen om u te vragen of u bereid bent uw 
medewerking te verlenen aan een gesprek. Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden op een 
moment dat het voor u gelegen komt. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

M.M.J. Dielis 
Directeur azM Herstelzorg 

 


